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DIJOUS, 23 DE FEBRER DEL 2017
Matí
11:00. Fèlix Retamero, UAB
Presentació
11:15-12:00. Margarita Fernández Mier, Universidad de Oviedo
De los huertos a los espacios de pasto. Una arqueología para un
paisaje resiliente: la Cordillera Cantábrica
12:00-12:45. Juan Antonio Quirós, Universidad del País Vasco/EHU
Arqueología agraria y agencia campesina en las sociedades medievales
del País Vasco
12:45-13:30. Preguntes i debat

Tarda
16:00-16:45. Eneko Iriarte, Universidad de Burgos
Estudio y técnicas de análisis geoarqueológicas de secuencias
arqueosedimentarias
16:45-17:30. Fèlix Retamero, ARAEM/UAB
Abans i després dels sondejos geoarqueològics. Casos de l’Algarbía de
Màlaga en època morisca
17:30-18:15. Preguntes i debat. Cloenda

Els seminaris d'història i arqueologia medieval ‘Miquel Barceló’ són
trobades anuals en les quals es presenten inves=gacions en curs i on
es debat sobre qües=ons rellevants en el camp de l'arqueologia i de
la història medievals. És un fòrum de trobada d'inves=gadors amb
experiència i novells, obert i especialment dirigit a estudiants de
màster i de grau. Els temes tractats de manera prioritària en aquests
seminaris tenen a veure, de manera general, amb les pagesies
medievals, d'una banda, i amb els ordres polí=cs bas=ts en les
diferents societats medievals, de l'altra. L'obra duta a terme pel
professor Miquel Barceló durant quaranta anys, tant de recerca com
de docència a la UAB, és una referència ineludible a l'hora de tractar
aquests temes. Per això, el nom triat per aquests seminaris, un
modest tribut a la seva obra.

